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  :فصل قادر باشید نایانتظار می رود پس از فراگیری مطالب : اھداف

 روش ھای تصویربرداری مناسب جھت تشخیص بیماریھای سیستم ادراری تناسلی  را ذکر کنید. 
 در حد قابل انتظار نحوه تفسیر تصویربرداریھای مختلف در بیماریھای سیستم ادراری تناسلی  را بیاموزید. 
 ماریھای سیستم ادراری تناسلی  را بیان کنیداندیکاسیونھا و کنترااندیکاسیونھای روش ھای تصویربرداری در بی. 

  
  
  

  گرافی ساده شکم

(KUB)  

 



سیستم ادراری شامل کلیھ ھا و حالبھا ) Kidney-Ureter-Bladder( KUBیا  ) (Plain Abdominal Filmگرافی ساده شکم :کلیات
  . و مثانھ را بھ تصویر می کشد

  .غدد آدرنال و بالفاصلھ زیر سمفیز پوبیس می باشد محدوده فوقانی و تحتانی این تصویربرداری بھ ترتیب

  : اندیکاسیونھا

 )1شکل ( تشخیص سنگھای حاوی کلسیم در سیستم ادراری .1
 فیلم پیشاھنگ یا کنترل قبل از تجویز ماده حاجب جھت تھیھ یوروگرافی داخل وریدی .2
 )مثال بدنبال سنگ شکنی برون اندامی(بررسی موفقیت درمان سنگھای ادراری  .3
 )2شکل ( رسی وضعیت استنت ھای حالب یا اجسام خارجی در سیستم ادراریبر .4
 کمک بھ بررسی شکل گازھای روده و اشکال غیر طبیعی بافت نرم .5

 

  )فلشھا سنگ بزرگ لگنچھ و کالیس تحتانی کلیھ را نشان می دھند( راستسنگ شاخ گوزنی کلیھ  -1شکل 



 

 )فلش سیاه(سنگ کالیس تحتانی کلیھ راست  ھمراه با) فلش سفید(تنت حالب راست اس -2شکل 

 

  :روش انجام

جھت تعیین وضعیت ) لترال(گاھی کلیشھ ھای جانبی . خلفی و در وضعیت بازدم کامل تھیھ می شود-این گرافی در جھت قدامی
شکم ضروری نیست اما در اگرچھ آمادگی روده ای قبل ازانجام گرافی ساده . کلسیفیکاسیونھای خاص نیز مورد استفاده قرار می گیرد

  .بھبود کیفیت تصویر و تفسیر آسانتر آن مفید است

  :تفسیر

  . استو بررسی موارد زیر تفسیر مناسب گرافی ساده شکم نیازمند یک رویکرد ھمھ جانبھ

  : سیستم ادرای) الف

طول کلیھ ھا در بالغین  .قرار دارد) L2( موقیت ناف کلیھ ھا با تنفس تغییر می کند اما معموال در سطح مھره دوم کمری: کلیھ ھا     
  .شکل و وضعیت ھر دو کلیھ باید مورد توجھ قرار بگیرد. سانتی متر است 13تا  11معموال 

سپس از . حالبھا در خطی فرضی کھ نوک زوائد عرضی مھره ھای کمری  را بھ ھم وصل می کند طی مسیر می کنند: حالبھا     
تغییر مسیر داده و در نھایت بھ سمت ) بھ طرف خار ایسکسال( کرده و در لگن بھ سمت لترال روی مفصل ساکرو ایلیاک عبور 

  .در این مسیر باید بھ ھر کلسیفیکاسیون مشکوک توجھ کرد. مدیال منحرف شده و بھ مثانھ وارد می شوند

  :علل کلسیفیکاسیونھای غیر طبیعی در گرافی ساده شکم عبارتند از 

از سوی دیگر سنگھای سنگھای ادراری رادیو اوپک ھستند و % 90تا  70توجھ داشتھ باشید کھ (راری سنگھای سیستم اد. 1 
  ).کوچکتراز یک تا دو میلی مترممکن است در گرافی ساده مشخص نشوند

  )بخصوص در افراد مسن(غدد لنفاوی کلسیفیھ . 2 



  )بخصوص در لگن شایع ھستند(فلبولیتھا . 3 

  لسیفیھغضروفھای دنده ای ک. 4 

  نفروکلسینوز کلیوی. 5 

  کلسیفیکاسیون آئورت. 6 

  کلسیفیکاسیون آدرنال.7

  کلسیفیکاسیون درون کسیت یا تومور.8 

  فیبرویید ھای کلسیفیھ رحمی.9 

  سل کلیھ . 10 

  )ناشی از پروستاتیت مزمن(کلسیفیکاسیون پروستات .11

  

  :ناھنجاریھای بافت نرم) ب

از بین رفتن سایھ . شکل اندازه و تغییر موقعیت ارگانھایی مانند کلیھ کبد طحال و مثانھ وجود دارد در گرافی ساده شکم امکان بررسی
 .عضللھ سواس می تواند بھ نفع تجمع مایع یا وجود یک توده در فضای خلف صفاق باشد

  :شکل گازھای شکمی) ج

. پروکزیمال بھ محل انسداد تظاھر پیدا میکند مفید باشدگرافی ساده شکم میتواند در تشخیص انسداد روده کھ بھ صورت اتساع روده 
  .ھمچنین می توان از طریق این گرافی ایلئوس را تشخیص داد

  

  :ناھنجاریھای استخوانی) د

ھمچنین می توان شواھد . بررسی سیستماتیک ستون مھره ھا می تواند شواھد شکستگی و متاستاز استخوانی را مشخص کند
  .زمینھ ای را با مشاھده عالئمی مانند اسپاینا بیفیدا و آژنزی ساکرال در گرافی ساده شکمی بررسی کردبیماریھای نورولوژیک 

  

  :مزایا

  :گرافی ساده شکم مزایای فراوانی دارد کھ عبارتند از

  ارزان بودن. 1 

  غیر تھاجمی بودن.2 

حتی در نمایش سنگھای با دانسیتھ . را مشخص می کند) یماگزاالت کلسیم و فسفات کلس(بھ راحتی سنگھای کلسیمی با دانسیتھ باال . 3 
  . پایین مانند استروویت و سیستئینی نیز مفید است

  .بنابراین می توان آن را تکرار کرد. مقدار اشعھ استفاده شده کم است. 4



  .اختیار می گذاردعالوه بر سیستم ادراری اطالعات ارزشمندی در رابطھ با سایر ارگانھای شکمی مانند روده ھا در . 5

  :محدودیتھا

از این میان می توان بھ سنگھای اسید اوریکی و سنگھای . سنگھای ادراری را نمی توان با گراف ساده شکم تشخیص داد% 30تا .1
  .با محتویات کلسیم اندک و ھمچنین سنگھای کوچک اشاره کرد

  .مشکل است) خارج سیستم ادراری داخل یا(گاھی امکان تشخیص موقعیت کلسیفیکاسیونھای رویت شده . 2

    .گازھای روده و ھمچنین تجمعات مدفوعی می تواند تشخیص کلسیفیکاسیونھای کوچک را با مشکل روبرو کند. 3

 

 

Intra Venous Urography 

)  اوروگرافی داخل وریدی  ) 

تکنیکی است کھ ) Intra Venous Pyelography(یا ھمان پیلوگرافی داخل وریدی  )3شکل ( اوروگرافی داخل وریدی  :کلیات
در این روش مواد حاجب ید دار بھ . عالوه بر اطالعات آناتومیک ویژگی ھای عملکردی سیستم ادراری را نیز بررسی می کند

وبی نمایان سیستم گردش خون وارد شده و سپس توسط کلیھ ھا فیلیتر می شود در نتیجھ سیستم ادراری بدلیل اپاسیتھ ایجاد شده بھ خ
  . جایگزین آن شده است computed tumography)( با این حال در بسیاری از مراکز توموگرافی کامپیوتری . می گردد

  : اندیکاسیونھا 

 )4شکل ( تشخیص و پیگیری سنگھای سیستم ادراری .1
 بررسی ھماچوری .2
 )5شکل ( د سیستم ادراری فوقانیبررسی انسدا .3
 سیستم ادراریبررسی ناھنجاریھای آناتومیک  .4
 بررسی بیماریھای کلیوی مانند سل کلیوی و نکروز پاپیالری و اسکار کلیھ .5
 )بر بالین بیمار در اتاق عمل  IVUدر شرایط خاص مانند انجام (بررسی ترومای کلیوی  .6

  :روش انجام

بر خالف گذشتھ در حال حاضر با . این تکنیک در خانمھای حاملھ و افراد با سابقھ حساسیت بھ مواد حاجب کنترااندیکاسیون دارد
آمادگی روده ای  اگرچھ مفید است اما . وجود مواد حاجب با اسموالریتھ پایین نیازی بھ محدودیت مصرف مایعات وجود ندارد

رافی ساده شکمی می شود تا تفسیر کلسیفیکاسیونھای موجود با یق ماده حاجب توصیھ بھ تھیھ یک گقبل از تزر. ضروری نیست
میلی لیتر ماده حاجب از طریق ورید آنتھ کوبیتال بھ آھستگی  100تا  50سپس . حاصل از تزریق مواد حاجب تداخل نکند کنتراست

خلفی تھیھ - تمامی گرافی ھا بصورت قدامی(توالی گرافی ھای تھیھ شده بدنبال تزریق ماده حاجب بھ شرح زیر است . تزریق می شود
 ):می شود

این کلیشھ در . ی کلیشھ طی مدت یک دقدیقھ از زمان تزریق ماده حاجب گرفتھ می شودا): immediate(کلیشھ فوری  .1
بعد از حدود دو تا سھ دقیقھ از تزریق ). بیانگر حضور ماده حاجب در توبولھای کلیھ( واقع نشاندھنده فاز نفروگرام است 

 .ماده حاجب وارد سیستم جمع کننده می شود کھ نمایانگر فاز پیلوگرام است
این کلیشھ بیانگر فاز کامل پیلوگرام ھمراه با بھ تصویر کشیدن سیستم جمع کننده ادراری و حالب : دقیقھ ای 5لیشھ ک .2

در این گرافی . این کلیشھ تعیین کننده توالی انجام کلیشھ ھای بعدی می باشد. پروکزیمال و حتی گاھی حالب دیستال است



توجھ ) بھ نفع سنگ یا تومور( و ضایعات فضاگیر ) بھ نفع انسداد یا استاز( یون باید بھ یافتھ ھای پاتولوژیک مانند دیالتاس
 . کرد

 .گاھی جھت بررسی حالب تحتانی تھیھ میشود: دقیقھ ای 15کلیشھ  .3
 نھمچنیین ای. این کلیشھ بھ بررسی میزان تخلیھ مثانھ کمک می کند): post micturation(کلیشھ بعد از ادرار کردن  .4

 .ص تومورھای مثانھ و دیورتیکول مجرای ادراری می تواند کمک کننده باشدگرافی در تشخی
ساعتھ  24وحتی 12و  4و  1کلیشھ ھا بھ فواصل  نادراری ای مد انسداد در سیستودر صورت وج: کلیشھ ھای تاخیری .5

 . میتوانند در تشخیص کمک کننده باشند
کلیشھ ھای پرون . موقعیت دقیق تر کلسیفیکاسیونھا مفید باشندکلیشھ ھای مایل میتوانند در آشکار سازی : سایر کلیشھ ھا .6

  . می توانند در پرشدن بھتر حالب و در نتیجھ بررسی بھتر آن کمک کننده باشد) بیمار خوابیده بھ شکم(

  

  :تفسیر

کناره ھا / کلیھ ھا سایز/ شکل کلیھ ھا /وجود دو کلیھ دارای عملکرد . یک رویکرد سیستماتیک توصیھ می شود   جھت تفسیر مناسب
جھت بررسی ( لگنچھ کلیھ و کالیسھا باید از نظر میزان پرشدگی از ماده حاجب . و ضخامت کورتکس باید مورد بررسی قرار بگیرد

filling defect (سایر یافتھ ھا مانند اتساع سیستم بدنبال انسداد . و ھمچنین دیستورشن کلیھ بدلیل اثرات توده ھای کلیوی بررسی شود
بھ تصویر کشیده شده  3نمای یک اروگرافی داخل وریدی نرمال در شکل . و ھمچنین دوپلیکاسیون سیستم ادراری قابل رویت ھستند

  .است

  

عالمت ستاره لگنچھ نرمال .ه و سفید توپر کالیسھای نرمال با ظاھر مقعر را نشان می دھندافلشھای سی: نرمال  IVUنمای  -3شکل 
  .فلش ھای توخالی نمایانگر انفاندیبولومھای نرمال است. می دھدکلیھ دو طرف را نشان 

  



  

  .فلش سنگ حالب میانی ھمراه با ھیدرویرترونفروز چپ را نشان می دھد: در فرد مبتال بھ سنگ حالب چپ IVUنمای  -4شکل 

  

  :یافتھ ھای بھ نفع انسداد سیستم ادراری فوقانی عبارتند از

1. Dense nephrogram 
2. Delayed pyelogram 
 اتساع سیستم جمع کننده و حالب باالی سطح انسداد .3
 )نشت ماده کنتراست از سیستم ادراری(اکستراوازیشن ماده حاجب .4

 

دو مورد  نمیتواند در ترومبوز ورید کلیھ یا تنگی شریان کلی ھم دیده شود اما در ای Dense nephrogramنکتھ قابل توجھ اینکھ 
 .اتساع سیستم رویت نمی شود اخیر بر خالف انسداد ادراری

  



عدم رویت یافتھ ( سالھ با درد مزمن پھلوی چپ 13دختر   KUB    : 1-5شکل      
              )غیرطبیعی در گرافی ساده شکم

                 اتساع سیستم پیلوکالیس چپ ھمراه با تاخیر در ترشح ماده حاجب          2-5شکل      



 15در کلیشھ  اتساع سیستم پیلوکالیس چپ و عدم رویت حالب چپ:   3 -5شکل      
           دقیقھ

 30در کلیشھ  اتساع سیستم پیلوکالیس چپ و عدم رویت حالب چپ: 4- 5شکل       
           دقیقھ



ساعتھ و اتساع واضح لگنچھ و  3عدم تخلیھ کلیھ چپ در کلیشھ : 5-5شکل    
 )فلش سیاه(و تنگی محل اتصال حالب بھ لگنچھ کلیھ چپ ) سفیدفلش (کالیسھای کلیھ چب 

  

 

  

  

 

  :مزایا

 نمایش دادن مناسب آناتومی سیستم ادراری .1

 )90%(نمایان کردن عالی سنگھای سیستم ادراری  .2

 ارزیابی مناسب انسداد سیستم ادراری .3
 ارزیابی کیفی عملکرد سیستم ادراری .4
  ارزان بودن  .5

  :محدودیتھا

 از بیمارنیازمند رگ گیری  .1
 نیاز بھ تزریق ماده حاجب .2
 استفاده از رادیاسیون .3
 وابستگی کیفیت تصاویر و تفسیر آنھا بھ عملکرد کلیھ .4
 .ھای کلیوی بھ خصوص اگر در مسیر حاشیھ ھای کلیھ نباشند عدم تشخیص توده امکان .5
 پر کلیویانایی افتراق ضایعات کیستیک از توعدم تو .6
 رد کلیویعدم توانای تشخیص دقیق میزان عملک .7

بیماران با سابقھ اول اینکھ استفاده از آنھا در . در رابطھ با استفاده از مواد حاجب تزریقی باید بھ دو نکتھ مھم توجھ کرد: نکتھ
مواد استفاده از آنھا در افراد با ھر درجھ  ندوم اینکھ با توجھ بھ نفروتوکسیک بودن ای.حساسیت بھ مواد حاجب کنترا اندیکاسیون دارد

  . ی از نارسایی کلیوی باید با احتیاط صورت بگیرد و حتی در مواردی منع مصرف داردا



  

  

Ultrasound scanning 

  )اولتراسونوگرافی(

  

   :کلیات

اساس تصویربرداری در این روش بدین صورت است کھ ابتدا از طریق ترانسدیوسر موجود در پروب سونوگرافی امواج صوتی با 
تصاویر میتوانند . بافت مورد نظر منتشر میشود و بر اساس برگشت امواج صوتی تصویرسازی انجام می شودفرکانس باال بھ سمت 

مگاھرتز  10تا  2فرکانسھای رایج مورد استفاده در پزشکی . باشند) gray scale(یا سیاه و سفید ) کالر داپلر(بصورت رنگی 
  .وذ بھ بافت بیشتر بوده اما رزولوشن تصاویر کاھش می یابدھر چھ فرکانس مورد استفاده کمتر باشد قدرت نف. میباشد

  

  :اندیکاسیونھا

  :حالب/آدرنال/کلیھ

 شک بھ انسداد سیستم ادراری فوقانی .1
 شک بھ توده ھای کلیھ و ادرنال .2
 بررسی در بیمار نارسایی کلیھ .3
 بررسی ھماچوری .4
 پیگیری بیماری کیستیک کلیوی .5
 تشخیص سنگھای ادراری .6
 اقدامات مداخلھ ای در کلیھ مثل نفروستومیکمک بھ انجام  .7
 بررسی ضایعات پری رنال و خلف صفاق .8
 بررسی وضعیت عروق کلیوی با کالر داپلر .9



  

  .سایھ خلفی در پشت سنگ را نشان می دھد Sفلش نمای اکوژن مربوط بھ سنگ کلیھ و حرف : سونوگرافی کلیھ -6شکل 

  :مثانھ

 )ادرار باقی مانده در مثانھبررسی (بررسی انسداد خروجی مثانھ  .1
 )مثل توده و لختھ و سنگ(بررسی ضایعات داخل مثانھ  .2
 کمک بھ تعبیھ سوند سوپراپوبیک .3

  :پروستات و سمینال وزیکل

  )بیوپسی پروستات(شک بھ کانسر پروستات .1

  بررسی بیمار با درد مزمن لگن. 2

  :اسکروتوم

 درد .1
 توده .2
 تروما .3

  :پنیس

 بررسی پریاپیسم .1
 ی جنسیبررسی ناتوان .2
 بررسی بیماری  پیرونی .3

 

  :روش انجام

جھت بررسی بھتر ارگانھای مختلف وضعیت قرار گیری بیمار از اھمیت ویژه ای . نیاز بھ آمادگی خاصی قبل از انجام آن نیست
و جھت بررسی کلیھ چپ وضعیت ) خوابیده بھ پشت( بھ عنوان مثال جھت بررسی کلیھ راست وضعیت سوپاین. برخوردار است

  .توصیھ می شود) خوابیدن روی پھلوی راست(ترال دکوبیتوس راستل

  

  :تفسیر



  :کلیھ و آدرنال

  : سایز

 سانتی متر 13تا  9 کلیھ ھا طول .1
 .سانتی متر بین اندازه دو کلیھ بیانگر وجد احتمالی پاتولوژی یکطرفھ است 1.5اختالف بیشتر از  .2

  :اکوژنیسیتی

 )7شکل (.نرمال اکوی برابر یا کمی کمتر از کبد وطحال را دارد کورتکس کلیھ اکوی ھموژنی دارد و در حالت .1
 .ضخامت کورتکس کلیھ ارتباط مستقیم با عملکرد کلیھ دارد .2

  

فلشھای سیاه و سفید توخالی نمایانگر کورتکس کلیھ با ضخامت نرمال و اکوی کمتر از : نمای ساژیتال از کلیھ راست نرمال -7شکل 
  .بیانگر سینوس کلیھ نرمال حاوی چربی است) عالمت ستاره(سط کلیھنمای اکوژن و). L(اکوی کبد

  :توده ھا

 .)8شکل ( سانتی متر است 2سونوگرافی یک روش مناسب جھت افتراق توده ھای توپر از کیستیک بزرگتر از  .1
 .)9شکل ( توده ھای کیستیک ساده بصورت ضایعات کروی با جدار نازک بون اکوی داخلی رویت میشوند .2
 .ھای ضخیم و نامنظم و وجود اکوی داخلی بیانگر ضایعات توپور و کیستھای کمپلکس استجداره  .3

 



  

  .توده پالر کلیھ با خطوط توپر مشخص شده است: سونوگراف کلیھ -8شکل 

  

  

  )فلش ھای سیاه(کیست بزرگ کلیھ سمت چپ با نمای اکوژن پشت کیست : سونوگرافی کلیھ -9شکل 

 

  :ھیدرونفروز

 .)10شکل( است% 100تا  90سونوگرافی در تشخیص ھیدرونفروز قدرت تشخیصی  .1
 .سونوگرافی نمیتواند ھیدرونفروز انسدادی را از غیر انسدادی افتراق دھد .2
 .کیستھای پاراپلویک و لگنچھ ھای اکسترارنال میتوانند نمای ھیدرونفروز را تقلید کنند .3



  

 ھیدرونفروز متوسط کلیھ: سونوگرافی کلیھ - 10شکل 

  :نالپری ر

  . سونوگرافی می تواند ضایعات اطراف کلیھ مانند آبسھ و ھماتوم و یورینوما را تشخیص دھد      

  

  :خلف صفاق

  .ھا و غددلنفاوی بزرگ خلف صفاق با سونوگرافی قابل تشخیص ھستندرتومو      

  :آدرنال

  .نجام سی تی اسکن می شوددر این موارد توصیھ بھ ا. گاھی ضایعات کوچک با سونوگرافی قابل تشخیص نیستند

  :مثانھ

بنابراین ضایعات با اکوی غیر . رویت میشود) بدون اکو(در حالت طبیعی در مثانھ کامال پر نمای سونوگرافی بصورت نمای آنکو
  .)11شکل ( طبیعی مثل سنگ و تومورقابل رویت ھستند

  .بررسی کردھمچنین از طریق سونوگرافی میتوان حجم مثانھ و ادرار باقی مانده را 

  

  .با منشاء جدار داخلی مثانھ در مثانھ پر از ادرار قابل رویت ھستند) TCC(دو ناحیھ ھیپر اکو : سونوگرافی مثانھ - 11شکل 



  :اسکروتوم

و ھمچنین فرایندھای التھابی  )12شکل ( با استفاده از سونوگرافی با امواج صوتی فرکانس باال میتوان توده ھای بیضھ و اطراف آن
سونوگرافی کالرداپلر در تشخیص واریکوسل ھم مفید . را تشخیص داد) چرخش بیضھ(مانند اپیدیدیمواورکیت ودر نھایت تورشن 

 .است

  

 در اکوی یکنواخت بیضھ بھ نفع ضایعات تومورال )باالی تصویر( ناحیھ ھایپو اکو: سونوگرافی بیضھ - 12شکل 

 :مزایا

 .است و خطرات رادیاسیون را نداردبی خطر  .1
 .است غیر تھاجمی .2
 .است ارزان .3
 عدم نیاز بھ تزریق ماده حاجب .4
 عدم وابستگی بھ عملکرد کلیھ .5
 نمایان کردن مناسب ویژگی ھای آناتومیک بافت .6
 بررسی مناسب عروق با کالر داپلر .7
 ھ آبسھ کلیویروش کمک کننده مناسب جھت برخی اقدامات مداخلھ ای مانند نفروستومی و تخلی .8

  

  :محدودیتھا

 وابستگی بھ فرد انجام دھنده آن .1
 )افزایش کیفیت با گرانتر بودن دستگاه( وابستگی بھ کیفیت دستگاه  .2
 تحت تاثیرقرارگرفتن کیفیت تصویربرداری باویژگی ھای بدنی بیمار مانند چاقی .3
 .پایین تر باشد IVUکیفیت تصاویر ممکن است نسبت بھ سی تی اسکن و  .4
 امکان بررسی مناسب عملکردی ارگانعدم  .5
 .گاھی ساختارھای رتروپریتوئن مثل حالبھا بھ خوبی رویت نمی شوند .6

 

 



 

  

COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING  

  )سی تی اسکن( 

 

   :کلیات

د تصاویر نسلھای جدیدتر سی تس اسکن قادر بھ تولی. ی اسکن عبور اشعھ ایکس از بافتھای بدن استمبنای تصویر برداری در سی ت
اویر با کیفیت اشعھ ایکس با سرعت چرخش باال تص بھ عنوان مثال در اسپیرال سی تی اسکن تیوب تابش کننده. با کیفیت بیشتر ھستند

  . مناسب ایجاد میکند

  

  

  :اندیکاسیونھا

  :کلیھ 

 تشخیص و مرحلھ بندی توده ھای کلیوی .1
 بررسی سنگھای ادراری .2
 بررسی ضایعات عروق کلیوی .3
 ویژگی ھای توده ھای مثانھ و اطراف کلیھبررسی  .4
 بررسی علل ھیدرونفروز .5
 بررسی علل ضایعات فضاگیر در سیستم جمع کننده ادراری .6
 تشخیص و مرحلھ بندی ترومای کلیوی .7
 بررسی کلیھ ھای پیوندی .8
 بررسی اختالالت مادرزادی کلیوی .9

 ای اقدامات مداخلھ ای مثل بیوپسی توده  کلیھرروش کمکی ب .10

  ):خلف صفاق( ئن رتروپریتو

  .ر می باشدوسی تی اسکن روش تصویر برداری انتخابی در بررسی ضایعات خلف صفاق مانند لنفادنوپاتی و آبسھ وتوم

  :حالب



 ).13شکل ( 90%تشخیص سنگھای حالب با دقت بیشتر از 

  

  )فلش سفید(سنگ دیستال حالب راست : سی تی اسکن لگن بدون تزریق - 13شکل 

  :آدرنال

  توده ھای آدرنالبررسی 

  :مثانھ

  بررسی توده ھا و بدخیمی ھای مثانھ

  :پروستات و سمینال وزیکل

 مرحلھ بندی سرطان پروستات .1
 بررسی آبسھ و کیستھا و دفرمیتی ھای مادرزادی .2

  :بیضھ 

  )14شکل ( بررسی متاستاز تومورھای بیضھ

  



  ثانویھ بھ بدخیمی بیضھ) فلش سفید(  لنفادنوپاتی خلف صفاق: سی تی اسکن شکم با کنتراست تزریقی - 14شکل 

  :روش انجام

مواد حاجب خوراکی باعث می شوند امکان افتراق توده ھای شکمی و لنفادنوپاتی ھای شکم از لوپھای روده پر شده از   :مواد حاجب
استفاده از این مواد حاجب خوراکی در سی تی آنژیوگرافی یا سی تی بدون تزریق وریدی در بررسی . ماده حاجب فراھم گردد

  .سنگھای ادراری  ضروری نمی باشد

فواید تزریق ماده . ماده حاجب وریدی تزریق شود دررسی ھای ارولوژیک با سی تی اسکن بجز سنگھای ادراری بایدر تمامی ب
  :حاجب وریدی عبارتند از

 تشخیص دقیقتر توده ھای کلیوی .1
 ارزیابی وضعیت عروقی ساختارھای مختلف .2
 بررسی ویژگیھای توده از طریق میزان و نحوه جذب ماده حاجب .3

  :د سی تی اسکن جھت بررسی توده ھای کلیوی بدنبال تزریق ماده حاجب وریدی بصورت زیر استکل استاندارپروت

  base line contrastمناسب جھت بررسی سنگھای ادراری و چربی و تعیین : اسکن بدون کنتراست .1
 .انھای کلیوی استثانیھ بعد از تزریق تھیھ میشود و نمایانگر شری 25تا  15این اسکن ): کورتیکال(اسکن فاز شریانی  .2
ثانیھ بعد از تزریق تھیھ میشود و نمایانگر مناسبی برای  70تا  120این اسکن ): نفروگرام( اسکن فاز کورتیکومدولری  .3

 .در این فاز وریدھای ھپاتیک و پورتال بھ خوبی رویت می شوند. بررسی پارانشیم کلیھ است
ق ماده حاجب تھیھ می شود و بھ خوبی سیستم جمع کننده ادراری و دقیقھ بعد از تزری 5تا  3این اسکن : اسکن فاز ترشحی .4

 .لگنچھ را نمایش می دھد
 



  
عکس ھا از باال بھ پایین شامل کلیشھ ھای بدون تزریق وریدی : فاز ھای مختلف سی تی اسکن نرمال کلیھ ھا - 15شکل 

کورتکس : C/ لگنچھ کلیھ: RP/اجوف تحتانی ورید: V/آئورت : A.(فاز ترشحی ھستند/فاز نفروگرام/فازشریانی/ماده حاجب
  )پانکراس: P/ مدوالی کلیھ: M/ کلیھ

میزان واحد ھانسفیلد . و با واحد ھانسفیلد سنجیده می شود enhancementمیزان جذب ماده حاجب بعد از تزریق تحت عنوان : نکتھ
)Hounsfield Unite ( را + 1000و استخوان ھانسفیلد  -1000انسفیلد بھ عنوان مثال ھوا ھ. متغیر است+ 1000تا  -1000بین

در مقایسھ با کلیشھ ھای قبل از تزریق بھ  HU 15بیشتر از enhancement در رابطھ با توده ھای کلیوی افزایش . ) 1جدول ( دارد
  .نفع ضایعات بدخیم است

  



  

  واحد ھانسفیلد بافتھای مختلف بدن در سی تی اسکن. 1جدول 

  

  :تفسیر

  :ساختارھای اطرافکلیھ و 

کلیھ ھا در فضای رتروپریتوئن ودرون فاشیای ژروتا قابل رویت ھستند در حالیکھ چربی پری نفریک از اطراف آنھا را احاطھ کرده 
  .) 16شکل (است

  

/ ورید اجوف تحتانی: I/ کبد: L /آئورت :A/ طحال:SP: نمای نرمال کلیھ ھا در سی تی اسکن با تزریق وریدی ماده حاجب - 16شکل 
S :ستاره ھا سفید توپر بیانگر شرایین کلیوی و ستاره سیاه توخالی نمایشگر ورید کلیھ چپ ھستند/ مھره.  

 کیست کلیھ:  



 .شایعترین توده ھای کلیھ محسوب می شوند .1
 .سونوگرافی می تواند بین ضایعات کیستیک و توپور کلیوی افتراق دھد .2
 :در سی تی اسکن عبارتند از )17 شکل( ویژگیھای کیست ساده کلیھ .3

  20دانسیتھ مشابھ آب درون کیست و ھانسفیلد کمتر از ) الف

  جداره ھای صاف و نازک)ب

   contrast enhancementعدم )ج

  

  )ستاره سفید رنگ(کیست ساده کلیھ راست: سی تی اسکن شکم با تزریق وریدی ماده حاجب - 17شکل 

روش متداول تقسیم بندی کیستھای کلیھ در سی . نداشتھ باشد بھ عنوان کیست کمپلکس نامیده میشودھر کیستی کھ ویژگیھای فوق را 
  )BOSNIAK.(تی اسکن تقسیم بندی بوسنیاک است

  :وجود دارد ) 19و  18شکل (گروه کیست کلیھ 5بر این اساس 

1. BOSNIAK I : بدون / زء جامد بدون ج/ بدون سپتوم/ بدون کلسیفیکاسیون/ کیست ساده با جدار نازکcontrast 
enhancement /1.7:%احتمال بدخیمی 

2. BOSNIAK II :ممکن است دارای دانسیتھ باال باشد اما / دارای کلسیفیکاسیون ظریف یا سپتوم ظریفcontrast 
enhancement 18.5 :احتمال بدخیمی/ ندارد% 

3. BOSNIAK IIF :عدم / کلسیفیکاسیون گاھا با ضخامت بیشتر/ دارای سپتومھای گاھا متعدد ونازکcontrast 
enhancement/ 18.5 :احتمال بدخیمی% 

4. BOSNIAK III : جدار و سپتومھای ضخیم  ھمراه باcontrast enhancement/ 33:%احتمال بدخیمی 
5. BOSNIAK IV : 92.5:%تمال بدخیمیاح /جزءجامدھمراه با وجود  3ویژگیھای بوسنیاک 



 

 2Fکیست بوسنیاک : C/ کیست بوسنیاک دو:B/ کیست بوسنیاک یک A:: سی تی اسکن شکم با تزریق وریدی ماده حاجب - 18شکل 

  

 کیست بوسنیاک چھار B :/ کیست بوسنیاک سھ: A:  سی تی اسکن شکم با تزریق وریدی ماده حاجب - 19شکل 

 

 Renal cell carcinoma: 

 .) 20شکل (ه می شودتیپیک بصورت یک توده جامد دیدلت در حا .1
 .بھ طور شایع با کلسیفیکاسیون و نکروز و ھموراژی ھمراه است .2
 .واضح پیدا میکند enhancementمیزان دانسیتھ قبل از تزریق ماده حاجب مانند بقیھ بافت کلیھ است اما بعد از تزریق  .3
بررسی درگیری /درگیری وریدی/ گسترش موضعی/ سایز تومور: سکنکمک بھ مرحلھ بندی دقیق تومور کلیھ با سی تی ا .4

 لنف نودھا

  



  

  )فلش سیاه( کلیھ چپ RCC:  سی تی اسکن شکم با تزریق وریدی ماده حاجب - 20شکل 

 Upper tract TCC: 

 .)21شکل (  میتواند بھ صورت توده یا ضایعھ فضاگیر یا حتی ضخیم شدگی مخاطی تظاھر پیدا کند .1
 ضعیوتشخیص گسترش موضعی و درگیری لنف نودھای مکمک بھ  .2

  

  )فلش ھای سیاه( لگنچھ  TCCضایعھ فضاگیر لگنچھ کلیھ چپ بھ نفع :  سی تی اسکن شکم با تزریق وریدی ماده حاجب - 21شکل 

 Angiomyolipoma: 
  

 ضایعھ خوش خیم .1

 .گاھی با نمای سرطان کلیھ اشتباه می شود .2

 .)22شکل ( نمای سی تی اسکن  شناختھ می شودبھ واسطھ وجود چربی فراوان در  .3



  

 توده بزرگ با دانسیتھ چربی در کلیھ راست بھ نفع آنژیومیلیپوما : سی تی اسکن شکم با تزریق وریدی ماده حاجب - 22شکل 

 ھیدرونفروز: 
 .دسی تی اسکن میتواند اطالعات ارزشمندی در رابطھ با شدت و ھمچنین علت ھیدرونفروز در اختیار بگذار .1
 .اکستراوازیشن ماده حاجب می تواند نشانھ ای از انسداد سیستم ادراری باشد .2

  

 سنگ کلیوی: 
شکل ( سی تی اسکن بدون تزریق ماده حاجب وریدی میتواند بسیاری از سنگھای سیستم ادراری را بھ وضوح نشان دھد .1

23(. 
 . اگزاالتی و کلسیمی استمیزان واحد ھانسفیلد سنگھای سیستئینی و اسید اوریکی کمتر از سنگھای  .2

 

  .فلش سفید سنگ داخل لگنچھ کلیھ راست را نشان میدھد:  سی تی اسکن شکم بدون تزریق وریدی ماده حاجب - 23شکل 

 ضایعات التھابی: 
 .زمینھ در اختیار قرار می دھد ناطالعات ارزشمندتری در ای IVUسی تی اسکن در مقایسھ با سونوگرافی و  .1
حاد در سی تی اسکن بھ صورت بزرگی ژنرالیزه کلیھ یا  ناحیھ گوه ای شکل موضعی با کاھش جذب  ویژگیھای پیلونفریت .2

 .ماده حاجب تظاھر می یابد
 .آبسھ ھای کلیھ و اطراف آن حاوی چرک یا سنگ یا خون و ھوا بھ خوبی با سی تی اسکن مشخص می شوند .3
 .اوی سنگ و ھمراه آبسھ ھای متعدد رویت می شودپیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز بصورت یک کلیھ فیبروتیک و ح .4

 

 ترومای کلیھ: 



 . )24و  25شکل ( مای کلیوی استوسی تی اسکن روش تصویربرداری انتخابی در بررسی تر .1
تصاویری کھ . ھمراه با تزریق ماده حاجب وریدی توصیھ می شود helicalجھت بررسی ترومای کلیھ سی تی اسکن  .2

دقیقھ تھیھ می  20تا  5ده حاجب تھیھ می شوند ویژگی ھای عروق کلیھ و تصاویری کھ بھ فاصلھ بالفاصلھ بعد از تزریق ما
 .سیب بھ سیستم جمع کننده ادراری و حالبھا را نشان می دھندآ شوند

 :مرحلھ بندی ترومای کلیوی را نشان می دھد) 2جدول (جدول زیر  .3

  

  مرحلھ بندی ترومای کلیھ -2جدول 



  

  سی تی اسکن با تزریق وریدی ماده حاجب  دی شماتیک ترومای کلیھ بر اساس یافتھ ھای مرحلھ بن - 24شکل 

  

  

اکستراوازیشن ماده حاجب از لگنچھ آسیب دیده را نشان می دھد :  سی تی اسکن شکم با تزریق وریدی ماده حاجب - 25شکل 
)GRADE IV(  

 آدرنال: 
 .آسانی در سی تی اسکن قابل تشخیص ھستندسانتی متر بھ  1توده ھای آدرنال با قطر بیشتر از  .1
 .سی تی اسکن می تواند بین ضایعات کیستیک و توپر آدرنال افتراق دھد .2
 .سانتی متر با احتمال بیشتری بدخیم ھستند 2ضایعات با قطر بیشتر از  .3
 .توده ھای دوطرفھ آدرنال بیشتر بھ نفع ضایعات ثانویھ یا لنفوم ھستند .4

 

 لگن: 
 

   مثانھسرطان: 
 

و حتی بصورت ضخیم شدگی جدار مثانھ تظاھر  filling defectتومورھای مثانھ در سی تی اسکن بصورت توده یا  .1
 .)26شکل ( پیدا می کنند

 .سی تی اسکن میتواند بھ تشخیص تھاجم موضعی تومور مثانھ کمک کند .2



 .باشدمی  92%تا  70%دقت سی تی اسکن در تشخیص لنفادنوپاتی لگنی ناشی از تومور مثانھ  .3

  

  ).TCC(فلش سفید رنگ توده داخل مثانھ را نشان می دھد :  سی تی اسکن لگن با تزریق وریدی ماده حاجب - 26شکل 

 سرطان پروستات: 
است اما سی تی اسکن میتواند در بررسی گسترش   MRIاگر چھ تصویر برداری اصلی در سرطان پروستات  .1

 .کمک کننده باشد موضعی سرطان پروستات بھ سمینال وزیکل و مثانھ
 .سی تی اسکن می تواند در بررسی لنفادنوپاتی ناشی از کانسر پروستات مفید باشد .2
 .سی تی اسکن نمی تواند بھ صورت قطعی بین ضایعات خوش خیم و بد خیم پروستات افتراق دھد .3

 

 ترومای مثانھ: 

داخل مثانھ از طریق سوند مجرا یا سوپرا پوبیک ) سی سی 250(اسکن ھمراه با تزریق ماده حاجب رقیق شده  سی تی
  .)27شکل ( میتواند در تشخیص آسیب تروماتیک مثانھ مفید باشد

  

اکستراوازیشن ماده حاجب بھ خارج مثانھ و :  سی تی اسکن لگن با تزریق وریدی ماده حاجب درون مثانھ - 27شکل 
  .اطراف لوپھای روده بیانگر پارگی اینتراپریتونئال مثانھ است

  



 :مزایا

 .بھ عنوان یک تصویر برداری واحد میتواند تمامی سیستم ادراری را ھمراه با اطالعات دقیق آناتومیک بھ تصویر بکشد .1
 .بھ طور ھمزمان میتواند وجود پاتولوژی ھای ارگانھای دیگر مثل کبد را نشان دھد .2
 .سنگھای سیستم ادراری را بھ خوبی نمایش می دھد بسیاری از .3
 .قدرت تشخیصی خوبی در تشخیص و مرحلھ بندی بسیاری از سرطانھای سیستم ادراری و تناسلی را داراست .4
 .سی تی آنژیوگرافی بھ عنوان یک تست غیر تھاجمی می تواند دقت مشابھ آنژیوگرافی تھاجمی سنتی را داشتھ باشد .5

 

  :محدودیتھا

 خطر رادیاسیون  .1
 سیب کلیوی یا واکنش ھای حساسیتیآعوارض احتمالی مثل در بسیاری موارد نیاز بھ تزریق ماده حاجب و .2
 .است نسبتا گران .3
دقت کمتری  low stageبنایراین در مرحلھ بندی دقیق تومورھای لگنی  . دقت کمتر در رابطھ با پاتولوژی ھای لومینال .4

 . دارد
 تکنیکیاحتمال آرتیفکتھای  .5

  

Magnetic Resonance Imaging 

  )ام آر آی( 

 

    :کلیات

نحوه قرارگرفتن . جھت ایجاد تصویری با کیفیت باال است  gray scaleتبدیل انرژی رادیوفرکوئنسی بھ نمای  MRIاساس کار 
قرار می گیرند انرژی را  وقتی پروتونھا تحت انرژی رادیوفرکوئنسی. را تشکیل می دھند MRIپروتونھا در بافت اساس سیگنال 

با قطع پالس انرژی  پروتونھا دوباره بھ وضعیت اولیھ باز . آنھا  در یک میدان مغناطیسی تغییر میکند alignment جذب کرده و 
  ).relaxation(میگردند 

  :)28شکل (د دو نوع تصویر مورد تحلیل قرار می گیر MRIدر 

1.  T1 Weighted scan : کھ مربوط بھrelaxation T1  ناتومی طبیعی کمک کننده استآاست در اکثر موارد در بررسی. 
2. T2 Weighted scan:  کھ مربوط بھrelaxation T2 مثل تومور و ( ارد پاتولوژیک واست در کثر موارد بھ تشخیص م

 .کمک می کند  )التھاب و عفونت

 



  :اندیکاسیونھا

  :در زمینھ بیماریھای سیستم ادراری تناسلی میتوان بھ موارد زیر اشاره کرد MRIاز اندیکاسیونھای 

 تومور ھای بدخیم stagingبررسی توده ھای کلیھ و آدرنال و مثانھ و پروستات و کمک بھ  .1
 کمک بھ تشخیص فیروز خلف صفاق .2
 کمک بھ بررسی کلیھ پیوندی .3
4. MR Urography  روش خاصی ازMRI سنگ و انسداد سیستم ادراری کمک کننده باشد  است کھ میتواند در تشخیص

 ). مانند نارسایی کلیھ یا دوران بارداری( بخصوص در مواردی کھ استفاده از ماده حاجب امکانپذیر نیست 
  ).مانند بیضھ نزول نکرده شکمی( یھای خوش خیم بیضھ مک بھ تشخیص ضایعات بدخیم و بیمارک .5

 

 

  :روش انجام

  :نیست اما باید بھ نکات زیر توجھ کرد MRIاز انجام  نیاز بھ آمادگی خاصی قبل

می تواند باعث اختالل عملکرد پیس میکر قلبی و حلزون مصنوعی گوش و پمپ ھای  MRIمیدان مغناطیسی قوی در  .1
 .انفوزیون کاشتھ شده در بدن شود

خارج  فلزی مانند گلولھ میتوانند  کلیپھای فلزی در آنوریسمای مغزی ودریچھ ھای قلبی فلزی نسلھای اولیھ دریچھ و اجسام .2
 .جابجا شوند و مشکالتی را ایجاد نمایند MRIتحت میدان مغناطیسی 

 .نیستند MRIافراد با کالستر فوبیا ودمانس و افراد خیلی چاق گزینھ ھای مناسبی برای  .3
در سھ ماھھ . در حاملگی بخصوص سھ ماھھ اول توصیھ نمی شود MRIتایید نشده اما انجام  MRIاگر چھ تراتوژن بودن  .4

 .در بررسی انسداد سیستم ادراری فوقانی استفاده کرد MR Urographyسوم بارداری میتوان از 

کنتراست مانند گادولینیوم استفاده  هجھت بررسی میزان متفاوت جذب مواد کنتراست بین بافتھای مختلف و کمک بھ تشخیص از ماد
  .شودمی 

  :گادولونیوم دارای ویژگی ھای زیر است

 احتمال اندک واکنش ھای آلرژیک .1
باید از روش جایگزین استفاده کرد یا  GFR<30 mg/dl)(اما در موارد شدید . در افراد با نارسایی کلیھ میتوان استفاده کرد .2

 .با تزریق گادولینیوم باید دیالیز انجام شود MRIبالفاصلھ بعد از 

مشخص شده  3تصاویر با رنگھای گوناگون از سیاه تا سفید قابل مشاھده است کھ در جدول  MRI گنال مختلف بافتھا دربر اساس سی
  .است

  



   

 MRIدر T2 وT1در بافتھای مختلف در تصاویر  signal intensity -3جدول 

 

 



. بدون تزریق ھستند) T2 Weighted )Cو   T1 Weighted( A,B)کلیشھ ھای : شکم با و بدون تزریق گادولینیوم   MRI –28 شکل
فلش ھای قرمز نمایانگر کلیھ ھا و فلش آبی . پس از تزریق گادولونیوم ھستند T1 Weightedبھ عنوان تصاویر  D,E,Fکلیشھ ھای  

  .بیانگر آئورت و فلش زرد توده کلیھ سمت راست را بھ تصویر می کشد

 

 :مزایا

 عدم استفاده از انرژی یونیزاسیون .1
 ص بافت نرمآوردن اطالعات آناتومیک دقیق بخصوفراھم  .2
 آرتیفکت استخوانی کم بدلیل سیگنال استخوانی کم .3
 مواد کنتراست نسبتا بی خطر .4

 

  :محدودیتھا

 ھزینھ باال .1
 دسترسی کم در موارد اورژانس .2
 نیازمند تخصص ویژه جھت تفسیر تصاویر .3
 امکان ایجاد آرتیفکت با حرکت بیمار .4
 کت ثانویھ بھ التھاب واسکار بافتامکان ایجاد آرتیف .5
 عدم توانایی نشان دادن کلسیفیکاسیونھای سیستم ادراری .6
 توانایی کم در نشان دادن خونریزی تازه .7
 کنترااندیکاسیون در افراد خاص .8

  
  

  
  

Nephrostography 
 )نفروستوگرافی(

  

 :کلیات

اساس این روش قرار دادن . حالبھا بھ حساب می آیداین روش بھ عنوان یک تکنیک سودمند در بررسی سیتم پیلوکالیس و 
  .یک کاتتر یا درن در سیستم ادراری فوقانی جھت تزریق ماده حاجب و انجام تصویربرداری است

  :اندیکاسیونھا

 .)29شکل ( وقتی سایر روشھای تشخیصی کمکی نکرده باشند) مانند سنگ یا تنگی مادرزادی(ارزیابی ضایعھ انسدادی  .1
 بعد از جراحی پرکوتانئوس سنگ کلیھ گھای باقیماندهارزیابی سن .2
 درمان ابتدایی برای فیستولھای حالب .3

  



  
 

ھیدرویرترونفروز چپ و نمای قطع شدگی : نفروستوگرافی در خانم با سابقھ ترومای حالب حین ھیسترکتومی - 29شکل 
  کامل مسیر دیستال حالب چپ و عدم رویت ماده حاجب در مثانھ

  :اندیکاسیونھای تعبیھ نفروستومی عبارتند ازسایر 

 درناژپیونفروز .1
 برطرف کردن انسداد حالب .2
 قبل از انجام جراحی پرکوتانئوس سنگ کلیھ .3
 جھت تعبیھ استنت حالب بصورت آنتھ گرید .4

  :کنترااندیکاسیونھای تعبیھ نفروستومی و تزریق ماده حاجب از طریق آن عبارتند از

 کواگولوپاتی .1
 بھ مواد حاجبسابقھ آلرژی  .2
 ).مگر در مواردی مثل پیونفروز کھ با پوشش آنتی بیوتیکی مناسب انجام می شود( عفونت ادراری فعال  .3
  )کنترااندیکاسیون نسبی( کیستھای متعدد کلیوی  .4

  

 :مزایا

  کننده کلیھ و حالب و ھمچنین تعیین سطح انسداد سیستم جمعفراھم آوردن اطالعات آناتومیک مفید در رابطھ با 

  

  :محدودیتھا

 .اقدام تھاجمی محسوب می شود .1
آسیب ارگانھای مجاور مانند / سپتیسمی/ پارگی لگنچھ/ ھموراژی/ عوارض احتمالی مثل واکنش آلرژیک بھ مواد حاجب  .2

 روده و پلور

  

  

  



Cystography 

  )سیستوگرافی(

 :کلیات

ماده حاجب را میتوان بصورت . حاجب فراھم می کندسیستوگرافی امکان تصویر برداری مستقیم از مثانھ را با تزریق ماده 
 . وگرید از طریق مجرا یا بھ صورت آنتھ گرید از طریق کاتتر سوپراپوبیک وارد مثانھ کردررت

  :اندیکاسیونھا

 )30شکل ( ترومای مثانھ  .1
 پیگیری جراحی مثانھ و پروستات مانند سیستوپالستی .2
 تشخیص فیستول مثانھ بھ ارگانھای اطراف .3
 دیورتیکول مثانھ تشخیص .4
 )  vesico ureteral reflux(ریفالکس مثانھ بھ حالب  .5
 بررسی مواردی مثل پروالپس ارگانھای لگنی و بی اختیاری استرسی .6

  

اکستراوازیشن ماده حاجب اطراف مثانھ بھ نفع پارگی اکستراپریتونئال مثانھ : سیستوگرافی در فرد مبتال بھ ترومای ادراری - 30شکل 
  .است

 

  :انجام روش

 . آمادگی خاصی قبل از انجام آن نیاز نیست .1
 .کنترااندیکاسیون اصلی آن عفونت ادراری است .2
اگرچھ در اطفال توصیھ بھ تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکسی قبل از انجام آن می شود اما در بالغین معموال توصیھ نمی  .3

 .ر باال میکننداگر چھ گروھی توصیھ بھ تجویز آنتی بیوتیک در افراد با خط. شود
در افراد با ترومای ادراری باید قبل از تعبیھ کاتتر ادراری جھت انجام سیستوگرافی از سالمت مجرا اطمینان حاصل  .4

 .کرد و در صورت وجود آسیب شدید مجرا از طریق کاتتر سوپراپوبیک ماده حاجب بھ درون مثانھ تزریق شود

 



 مراحل انجام سیستوگرافی: 
 .ساده شکم کاتتر ادراری تعبیھ می شود بعد از تھیھ گرافی .1
 .انھ تزریق می شودماده حاجب محلول در آب بھ مث .2
خلفی جھت رویت لندمارکھای استخوانی مانند سمفیز پوبیس و ساکروم تھیھ میشود تا از این طریق -گرافی قدامی .3

 .بخصوص وضعیت گردن مثانھ بررسی شود
 .ھم تھیھ میشود و لترالدرجھ  45در صورت امکان نماھای مایل  .4

نوعی   Voiding cystourethrography(VCUG)یا  Micturating cystourethrography (MCUG)   :  نکتھ
مانند کودکان مبتال بھ ( انجام می شود  ) 32و31شکل ( یفالکس ادراری مثانھ بھ حالبگرافی است کھ در افراد با شک بھ راز سیستو

  .مفید است نیز این روش جھت بررسی بیماریھای مجرا مانند دیورتیکول مجرا ).عفونت ادراری مکرر

  

  .بیانگر ریفالکس ادراری یکطرفھ راست است VCUG -31شکل 

 

  



  ..بیانگر ریفالکس ادراری دو طرفھ با شدت بیشتر در سمت چپ می باشد VCUG -32شکل 

 

  

  : MCUG ) 33شکل ( روش انجام  

 .باقیمانده از طریق تعبیھ کاتتر ادراری خارج و ثبت میگرددابتدا میزان ادرار  .1
 .سپس ماده ماحب درون مثانھ تزریق می شود و گرافی ھای الزم تھیھ می شود .2
 .حین ادرار کردن مجددا گرافی ھای مورد نظر تھیھ می شود. کاتتر خارج میشود و از بیمارخواستھ می شود تا ادرار کند .3
 .یک گرافی جھت بررسی ادرار باقیمانده تھیھ می شودبعد از ادرار کردن بیمار  .4

 

  MCUGمراحل انجام  -33شکل 

  

 :مزایا

  تصویر برداری مناسب برای بررسی آناتومی و حتی عملکرد مثانھ

  

  :محدودیتھا

 تھاجمی است .1
 .نیاز بھ رادیاسیون دارد .2
 خطر عفونت .3
 امکان ایجاد التھاب با اکستراوازیشن ماده حاجب .4

  



  

Urethrography 

  )اورتروگرافی ( 

  :کلیات

 

 .است شایعترین روش تصویر برداری جھت بررسی مجرای ادراری .1
 .قابل انجام است) MCUG(گرید  بھ دو روش رتروگرید و آنتھ .2
 .)34شکل ( روش آنتھ گرید برای بررسی مجرای خلفی و روش رتروگرید برای بررسی مجرای قدامی مناسب است .3

  

 اورتروگرافی نرمال و آناتومی مجرای ادراری در مرداننمای  - 34شکل 

  

  :اندیکاسیونھا

 تنگی مجرا .1
 )35شکل ( ترومای مجرا .2
 دیورتیکول مجرا .3
 فیستول مجرا .4
 ابنورمالیتیھای مادرزادی مجرا .5



  

ممبرانوس اکستراوازیشن ماده حاجب در ناحیھ پروگزیمال مجرای بولبر و مجرای : اورتروگرافی بدنبال ترومای مجرا - 35شکل 
 .بیانگر آسیب مجرا در ای نواحی است

  :روش انجام

کنترااندیکاسیون اصلی آن عفونت ادراری است و در موارد جراحی مجرا بھتر است جھت کاھش خطر التھاب ناشی 
  .ھفتھ از جراحی بھ تعویق بیافتد 6اکستراوازیشن ماده حاجب این روش تا 

  
  :)36شکل ( حل زیر انجام می شودجھت انجام این تصویربردای در مردان مرا

 .بیمار ادرار خود راتخلیھ می کند و آنتی بیوتیک پروفیالکسی تجویز می شود .1
 .سی سی پر می شود 2ن بھ میزان آو بالون . سانتی متر وارد مجرا می شود 2بھ میزان  F16 فولی کاتتر  .2
 .خلفی و مایل تھیھ می شود-کلیشھ ھای قدامیسپس ماده حاجب از طریق کاتتر وارد مجرا میشود و در  ھمین زمان  .3

  

  نحوه تزریق ماده حاجب بھ درون مجرا جھت انجام اورتروگرافی - 36شکل 

 :مزایا

  آشکار سازی مناسب و دقیق آنانومی مجرا

  :محدودیتھا

 خطر عفونت .1



 خطر ترومای ناشی از کاتتر .2
 )نادر(واکنش افزایش حساسیتی بھ ماده حاجب  .3
 حاجباکستراوازیشن ماده  .4

 

 

  


